
STYREMØTE NBHK, Nr 13 

Dato: 30.november 2017, kl.20.00 

Tilstede (skype): Elisabeth Bolsgård, Tom Løkken Møklegaard, Rigmor Eidesmo, Torbjørg Helene 

Olsen, Christin Åkvåg Duesund 

Referent: Christin Åkvåg Duesund 

 

AGENDA 

1. Godkjenning innkalling 

Godkjent uten anmerkninger 

 

2. Tilføyninger til forrige møtes  protokoll? 

Ingen tilføyninger 

 

3. Pågående disiplinærsak (D 2014)  

I hht NKK er dette en internsak, jfr D. Wangensten, og internvedtaket er derfor gyldig. Etter 

tidligere korrespondanse med gjeldende medlem, og konsekvens av denne, så vil 5 års 

utestengelse fra klubbens verv gjelde til 1.desember 2019.( Se overnevnte korrespondanse 

som dokumentasjon.) 

Elisabeth Bolsgård sender brev til gjeldende medlem i sakens forbindelse med informasjon 

om styrets beslutning. 

 

4. Oppsummering av oppgaver 

Banken: Elisabeth Bolsgård  har fått nytt kort samt sperret det forrige. Nytt passord kommer. 

 

One.com: Dette er ordnet og klubben har nå ny mailadresse nbhk@nbhk.info 

 

Passord til Klubbadmin. endret av Tom Løkken Møklegaard. Tilgang overføres  fra Line 

Sørensen til  Rigmor Eidesmo og Hege Sky Mokkelbost, til bruk i forhold til eierdata på 

hunder og avlsrådets arbeid i så henseende. 

 

Avlsrådet pålegges å fremlegge protokoll fra møter fortløpende for styret i form av kopi på 

mail til leder. Protokollen skal videre godkjennes av styret før denne legges ut. Styret har ikke 

mottatt protokoll fra møtet i Avlsrådet,august 2017. 

 

Tom L. Møklegaard endret videresending av mail fra NKK til ny styreleder Elisabeth Bolsgård. 

 

Medlemsadmin.: Felles mailadresse og kontaktperson endres av D.Wangensten (NKK) for/til 

Elisabeth Bolsgård. Dette må purres på. 

 

May-Britt Lyngholt ny ansvarlig for Mestvinnerlisten og oppdatering av denne. 

 

Tom L. Møklegaard . Brønnøysund, moms. Må gjøre signatur-registrering  som forutsetter 

årsmøteprotokoll/vedtekter/protokoll med godkjenning av styret. Per i dag har tidligere 

leder enesignatur i Brønnøysundregisteret. 



Styret vedtok at leder Elisabeth Bolsgård og styremedlem Torbjørg Helene Olsen skal ha 

signaturrett for det sittende styret på vegne av NBHK. 

 

5. Videre arbeid. 

Tilsvar til tidligere leders innlegg i forbindelse med hennes avgang legges ut på NBHK’s 

web.side samt Facebook. Dette er godkjent av et samlet styre og videresendes web-

ansvarlig. 

  

Elisabeth Bolsgård ber tidligere leder om passord og tilgang til Altinn,Brønnøysundregisteret, 

tidligere protokoll pkt 14  

 

Dommerkompendiet jobbes videre med av Rigmor Eidesmo. Forespør dommere om 

gjennomlesing og kommentarer. 

 

6. Dommer 2019 

Elisabeth Bolsgård kontakter Jon-Atle Andersen , leder utstilling i Sandefjord 2018, angående 

dommer ønsker for klubben. 

 

Elisabeth Bolsgård jobber videre med dommer 2019 

 

7. Eventuelt 

Pga tidsaspektet besluttes det å la diplomer fra Årsmøte 2017 til mestvinnende gå ut. 

 

Christin Å. Duesund undersøker lokaler til Årsmøtet 2018 lørdag 7.april. Årsmøtet holdes i 

forbindelse med NKK Bergen 2018 

 

Mulige til Årsmøtesaker: Signaturrett i fellesskap 

                                             5 representanter i Avlsrådet 

 

Møtet hevet 22.30 

 

 

Chr. 

 

 


